
	  
	  
De	  Parel	  vergroot	  de	  dynamiek	  en	  veerkracht	  van	  de	  regio	  Breda.	  	  De	  Parel	  is	  een	  parallelle	  
munt,	  inwisselbaar	  voor	  de	  euro	  na	  een	  bepaalde	  termijn.	  Kies	  vandaag	  nog	  voor	  de	  Parel,	  
wordt	  lid	  van	  de	  community	  en	  open	  een	  rekening.	  

Schrijf	  je	  in	  op	  Bredageld.nl	  

	  

	  
	  

Meer	  omzet	  met	  de	  Parel	  	  
onze	  samenleving,	  onze	  toekomst	  met	  ons	  geld	  
	  
Houd	  het	  geld	  lokaal	  
Je	  bent	  als	  ondernemer	  altijd	  op	  zoek	  naar	  kansen.	  Dan	  is	  de	  Parel	  interessant!	  De	  Parel	  is	  
een	  lokale	  digitale	  munt,	  die	  gebruikt	  wordt	  naast	  de	  euro.	  De	  Parel	  zorgt	  voor	  meer	  omzet	  
en	  meer	  binding	  tussen	  lokale	  ondernemers,	  hun	  afnemers	  en	  leveranciers.	  	  
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1 Wat	  is	  de	  Parel?	  

• De	  Parel	  is	  een	  digitale	  lokale	  munt,	  die	  naast	  de	  euro	  functioneert	  en	  niet	  ‘in	  plaats	  van’	  
• De	  waarde	  van	  de	  Parel	  is	  gekoppeld	  aan	  de	  euro:	  1	  Parel	  =	  1	  euro	  
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• De	  Parel	  heeft	  euro-‐dekking,	  dus	  met	  Parels	  kunnen	  weer	  euro’s	  worden	  gekocht.	  Het	  
dekkingsfonds	  heeft	  een	  dekkingsgraad	  van	  103%	  

• De	  Parel	  is	  een	  euro	  met	  (door	  de	  lokale	  community	  zelfgekozen)	  gedragsregels	  waardoor	  
wordt	  bijgedragen	  aan	  een	  rijke,	  sociale,	  schone,	  lokale	  economie	  	  

• De	  Parel	  maakt	  gebruik	  van	  de	  Cyclos	  bankensoftware,	  die	  inmiddels	  wereldwijd	  door	  5	  
miljoen	  mensen	  wordt	  gebruikt,	  bijvoorbeeld	  in	  Bristol	  en	  Sardinië	  

	  

2 Wat	  is	  het	  voordeel	  van	  een	  lokale,	  digitale	  munt?	  

Als	  je	  met	  euro’s	  lokaal	  koopt,	  kan	  het	  zo	  maar	  zijn	  dat	  de	  volgende	  transactie	  met	  deze	  
euro’s	  naar	  de	  Randstad	  of	  naar	  het	  buitenland	  vloeit.	  Betalen	  met	  Parels	  betekent	  dat	  deze	  
Parels	  ook	  weer	  in	  de	  regio	  besteed	  worden,	  en	  opnieuw,	  en	  opnieuw	  …	  zodat	  het	  vanzelf	  
weer	  bij	  jou	  terug	  komt.	  De	  voortdurende	  lokale	  circulatie	  van	  Parels	  zorgt	  ervoor	  dat	  we	  er	  
met	  zijn	  allen	  meer	  mee	  verdienen.	  

	  

3 Hoe	  werken	  lokale,	  regionale	  en	  nationale	  ‘lokaal	  geld’	  
communities	  samen?	  

Leden	  (zowel	  bedrijven	  als	  particulieren)	  van	  de	  ene	  community	  kunnen	  handelen	  met	  leden	  
van	  alle	  andere	  communities.	  Het	  profiel	  en	  aanbod	  van	  jouw	  bedrijf	  is	  zichtbaar	  voor	  leden	  
van	  alle	  communities.	  

	  

4 Er	  zijn	  nog	  niet	  veel	  deelnemende	  bedrijven	  in	  West-‐Brabant.	  
Waar	  kan	  ik	  mijn	  Parels	  besteden?	  

Als	  je	  jouw	  Parels	  onvoldoende	  lokaal	  kan	  besteden,	  kun	  je	  2	  dingen	  doen:	  

1. Je	  kunt	  terecht	  bij	  leden	  van	  een	  andere	  community.	  Alle	  communities	  werken	  samen	  
en	  het	  netwerk	  groeit	  dagelijks.	  Er	  zijn	  vast	  bedrijven	  bij	  waarmee	  je	  zaken	  wilt	  en	  kunt	  
doen	  

2. Als	  je	  toch	  wilt	  omwisselen	  naar	  euro’s	  dan	  Is	  dat	  geen	  probleem.	  Je	  kunt	  je	  Parels	  
omwisselen	  via	  het	  Garantiefonds	  
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5 Hoe	  wordt	  mijn	  bedrijf	  gevonden	  op	  de	  website	  binnen	  het	  circuit	  
met	  lokaal	  geld?	  

We	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  leden	  goed	  gevonden	  worden.	  Daarom	  hebben	  we	  gekozen	  
voor	  meerdere	  kanalen:	  

• Op	  de	  eigen	  website	  BredaGeld.nl	  staan	  de	  leden	  vermeld.	  We	  gaan	  dit	  item	  uitbreiden	  
met	  een	  eigen	  ‘marktplaatsachtige’	  omgeving	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  iedereen	  makkelijk	  
kan	  vinden	  waar	  hij	  of	  zij	  al	  Parels	  kan	  besteden.	  

• Op	  de	  landelijke	  site	  van	  Circuit	  Nederland,	  kunnen	  mensen	  zoeken	  op	  jouw	  naam,	  
branche	  en	  diensten	  
Je	  kunt	  met	  het	  maken	  van	  je	  bedrijfsprofiel	  de	  branche	  kiezen	  (volgens	  de	  indeling	  die	  
de	  KvK	  hanteert)	  en	  vervolgens	  een	  omschrijving	  van	  je	  producten	  e/o	  diensten	  invullen.	  	  

• Daarnaast	  vinden	  leden	  je	  op	  je	  locatie:	  op	  de	  kaart	  of	  door	  te	  zoeken	  naar	  bedrijven	  in	  de	  
buurt	  

• Extra	  zoekfuncties,	  die	  inspelen	  op	  de	  gunfactor	  tussen	  leden,	  zijn	  de	  velden	  ‘Lid	  van	  een	  
broodfonds’	  en	  ‘Klant	  bij	  Triodos’.	  	  

• De	  leden	  in	  West-‐Brabant	  komen	  in	  2017	  ook	  op	  onze	  eigen	  website.	  Samen	  met	  jou	  gaan	  
we	  wensen	  en	  eisen	  opstellen	  om	  onze	  regionale	  leden	  zo	  optimaal	  mogelijk	  zichtbaar	  te	  
maken.	  Wil	  je	  hierover	  meepraten?	  Neem	  dan	  contact	  op	  met	  Tanja	  Nolten,	  
tnolten@gmail.com	  

• En	  natuurlijk	  kunnen	  leden	  hun	  aanbiedingen	  en	  reviews	  zichtbaar	  maken	  op	  de	  
Facebookgroep:	  BredaGeld	  

	  

6 Wat	  zijn	  de	  betaalmogelijkheden	  van	  de	  Parel?	  

Circuit	  Nederland	  heeft	  betaalapparaten	  ontwikkeld	  waarmee	  contactloos	  kan	  worden	  
betaald	  tot	  een	  bedrag	  van	  €	  300,-‐	  	  

Je	  kunt	  een	  betaalapparaat	  bestellen	  bij	  Circuit	  Nederland.	  Eenmalige	  kosten:	  €	  200,-‐	  excl.	  
btw.	  
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7 Hoe	  doe	  ik	  dat	  met	  mijn	  administratie	  

Je	  hoeft	  geen	  tweede	  boekhouding	  te	  voeren.	  De	  facturen	  die	  je	  uit	  doet	  boek	  je	  gewoon	  als	  
euro’s	  en	  hetzelfde	  geldt	  voor	  betalingen,	  die	  je	  in	  Parels	  doet.	  Daarmee	  neem	  je	  het	  ook	  
automatisch	  mee	  in	  je	  BTW	  aangifte.	  	  

Bij	  het	  opmaken	  van	  je	  jaarrekening	  moet	  alleen	  de	  balans	  van	  je	  euro	  bankrekening	  en	  je	  
Parel	  rekening	  samen	  aansluiten	  bij	  je	  boekhouding.	  Dat	  geeft	  wat	  extra	  werk,	  maar	  is	  niet	  
veel	  en	  maar	  één	  keer	  per	  jaar.	  

	  

8 Kan	  ik	  de	  Parel	  terugwisselen	  voor	  euro’s	  

Ja.	  Op	  dit	  moment	  kun	  je	  Parels	  onmiddellijk	  weer	  inruilen	  voor	  euro’s.	  Omdat	  het	  de	  
bedoeling	  is	  dat	  Parels	  langer	  rond	  blijven	  circuleren,	  zullen	  we	  daar	  in	  de	  toekomst	  met	  
onze	  coöperatie	  leden,	  afspraken	  over	  maken.	  Bijvoorbeeld	  na	  een	  periode	  van	  3	  maanden.	  
Maar	  dat	  is	  dus	  nu	  nog	  niet	  het	  geval.	  Terug	  wisselen	  kan	  dezelfde	  dag	  nog.	  	  

	  

9 Hoe	  word	  ik	  lid	  van	  coöperatie	  de	  Bredase	  Parel	  

Gebruikers	  van	  de	  Parel	  zijn	  automatisch	  lid	  van	  de	  coöperatie	  Bredase	  Parel	  en	  beslissen	  
mee	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  Parel.	  Voor	  meer	  info	  over	  de	  coöperatie,	  kijk	  op	  
www.bredageld.nl	  	  	  	  	  
	  

10 Aan	  wie	  kan	  ik	  mijn	  vragen	  stellen?	  

Wil	  je	  meer	  weten?	  Neem	  dan	  contact	  op	  met	  Joost	  Barendrecht	  (voorzitter)	  +	  31	  (0)6	  209	  
45	  209	  of	  jb@jbda.nl	  
	  
W.	   Bredageld.nl	  
FB.	   BredaGeld	  
	  


